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 Résume
 L’article étudie et analyse le thème de l’autopsie des cadavres et l’utilisation des organes du décède, entre le
droit Islamique (Chariâ) et le droit médical algérien.

  Dans la première partie, l’autopsie est définie comme la découverte des organes du corps humain externe et
 interne et qu’il existe plusieurs genres d’autopsie : pénale, pédagogique et scientifique. Ce genre d’autopsie est
licite pour l’utilité publique, selon des conditions précises.
 Quand à la seconde partie, elle concerne l’étude du prélèvement et la greffe des organes humains commençant
 par la détermination de l’instant du décès jusqu’à  l’utilisation des organes humains, soit par le biais du testament
 de la personne avant son décès, soit par autorisation des héritiers ou par l’intermédiaire du tuteur général, selon
les précepts des règles de la Chariâ et de droit médical algérien.

ملخص

الطيب  والقانون  اإلسالمية  الشريعة  فس  امليت  بأعضاء  واالنتفاع  اجلثث،  تشريح  موضوع  والتحليل  بالدراسة  املقال  هذا  يتناول 
اجلزائري.

جنلئي،  تشريح  إىل  يتنوع  وأنه  وباطنيا،  ظاهريا  البشري  اجلسم  أعضاء  عن  الكشف  بأنه  التشريح  يعرف  منه،  األول  القسم  ففي 
وتشريح تعليمي، وتشريح مرضي، وهو جائز للمصلحة، وفق شروط خاصة.

العضو  من  االستفادة  إىل  وصوال  الوفاة،  حلظة  حتديد  من  بدءا  البشرية،  األعضاء  وزراعة  استقطاع  مسألة  فيعاجل  الثاني،  القسم  أما 
الشرعية  الضوابط  وفق  وذلك  العام،  الولي  من  أو  الورثته،  من  بإذن  وإما  وفاته،  قبل  الشخص  من  وصية  طريق  عن  إما  البشري؛ 

والقانونية لذلك.
الكلمات الدالة: تشريح اجلثث، االنتفاع باألعضاء، القانون الطيب، الشريعة اإلسالمية

 مقـــدمة
لكل  صاحلة  اإلسالمية  الشريعة  أن  بها  املسلم  األمور  من 
زمان ومكان، وإن الفقه ال بد أن يواكب الظروف املستجدة 
املعاصرة،  الطبية  القضايا  وإن  العصور،  من  عصر  كل  يف 
فقهية  أحكام  إىل  حباجة  اليوم،  الساحة  على  واملطروحة 

الشريعة اإلسالمية فيها، مثلما هي حباجة إىل  تبني حكم 
العامة،  املصلحة  حيقق  مبا  شؤونها  تنظم  قانونية  قواعد 
بني  ومن  وممتلكاتهم.  األشخاص  حبريات  املساس  دون 
القضايا اجلديدة املطروحة، زرع األعضاء البشرية، وتشريح 

اجلثث، وجراحة التجميل ...

Autopsies and the 
Utilization of the Dead Bodies Organs in 
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مل  فإنه  قبل،  من  تعهد  مل  حديثة  القضايا  هذه  إن  وحيث 
يرد بشأنها نصوص تشريعية قاطعة الداللة، ميكن جعلها 
الفقهاء  أيدي  املوضوع؛ وكل ما هو موجود بني  الفاصل يف 
تتناول  فقهية  قواعد  أو  الداللة،  ظنية  تشريعية  نصوص 
اجلزئية،  الفروع  هلذه  الكلية  والضوابط  العامة  األحكام 
مثل: »الضرورات تبيح احملضورات«، و »ال ضرر وال ضرار«، 

و »الضرر ال يزال بالضرر«.

على  دراسيت  يف  سأقتصر  هذه،  البحث  مادة  خالل  ومن 
قضيتني: تشريح اجلثث، واالنتفاع بأعضاء امليت. وعلى هذا 
األساس، سيتم تقسيم هذه الدراسة إىل قسمني؛ يتعلق األول 
منهما حبكم تشريح اجلثث، والثاني حبكم االنتفاع بأعضاء 
امليت. وإمتاما للفائدة، فقد شفعت هذا البحث مبوقف املشرع 
نفسه،  يفرض  واقعا  باعتبارها  املسائل،  هذه  من  اجلزائري 
األول  يف  حبثت  قسمني:  يف  املوضوع  فجاء  منه،  مناص  وال 
منهما حكم تشريح اجلثث يف الشريعة اإلسالمية والقانون 
اجلزائري؛ حيث تعرضت فيه لتعريف التشريح وحكمه يف 
الشريعة اإلسالمية، وكذا سبيل احلصول على اجلثث، ثم 

موقف املشرع اجلزائري من التشريح. 

وأما القسم الثاني، فبينت فيه حكم االنتفاع بأعضاء امليت يف 
معنى  ببيان  بدءاً  اجلزائري،  والقانون  اإلسالمية  الشريعة 
من  عضو  استقطاع  حكم  ثم  الوفاة،  حلظة  وحتديد  املوت، 
امليت، وضوابط الوصية بالعضو اآلدمي، ويف األخري موقف 

املشرع اجلزائري من االنتفاع بأعضاء امليت.

اإلسالمية  الشريعة  : حكم تشريح اجلثث يف  األول  املطلب 
والقانون اجلزائري

الفرع األول : تعريف التشريح وأنواعه

أوال - تعريف التشريح:
الغامض، أي: فسره؛ ومنه  الشرح والكشف؛ وشرح  1 - لغة: 

تشريح اللحم، والقطعة منه شرحية)1(.

بأعيانها،  اإلنسان  أعضاء  به  تعرف  - اصطالحا: هو علم   2  
وأوضاعها،  وأصنافها،  وأعدادها،  وأقدارها،  وأشكاهلا، 

ومنافعها)2(.

ثانيا- أنواع التشريح : أنواع التشريح ثالثة:
األول- التشريح اجلنائي: ويكون من أجل الكشف عن السبب 
الوفاة، ومدتها، للوصول إىل احلقيقة. وهذه  الذي أدى إىل 

مهمة الطب الشرعي.

وبيان  األعضاء،  دراسة  تتم  وبه  التعليمي:  التشريح  الثاني- 
وظيفتها. ويتوىل هذا التشريح أساتذة وطلبة كلية الطب، 

وهو املقصود بالتعريف االصطالحي السابق.

األمراض  عن  الكشف  يتم  وبه  املرضي:  التشريح   – الثالث 
واألوبئة للحد من انتشارها، واإلسراع يف معاجلتها.

كل  يف  اآلدمية  اجلثة  تشريح  حكم  فما  هذا،  عرفنا  إذا 
غرض من األغراض السابقة، سواء يف الشريعة اإلسالمية 

أو القانون اجلزائري؟

الفرع الثاني : حكم تشريح اجلثث يف الشريعة اإلسالمية
أول ما جتدر اإلشارة إليه، أن الشريعة اإلسالمية تقر حقوق 

اإلنسان وكرامته حيا وميتا.

جبثة  املساس  حترم  اإلسالمية  الشريعة  فإن  هنا،  ومن 
امليت، وتوجب تكرميها وعدم إهانتها. وال أدل على ذلك من 
والنهي  ودفنه،  عليه،  والصالة  وتكفينه،  امليت،  غسل  إجياب 
الرتاب.  مواراته  بعد  قربه  نبش  أو  قربه،  على  اجللوس  عن 
وكل من ينتهك حرمة امليت، فإنه يلزم بضمان حق إسرته 
يف حرمته؛ بل إن من الفقهاء من أوجب القصاص على من 
مسوغ  دون  عظم  بكسر  أو  جبرح  امليت  جثة  على  اعتدى 

شرعي)3(.
مبا  جبثته  املساس  وعدم  امليت  احرتام  وجوب  يف  واألصل 
املسلم  عظم  وسلم:«كسر  عليه  اهلل  صلى  قوله  إليه  يسيء 

ميتا، ككسره وهو حي«)4(.
اجلثث  تشريح  بشأن  الفقهاء  اختلف  هذا،  من  وانطالقا 

ملختلف األغراض بني جميز ومانع.

ويرجع اختالفهم إىل ظنية األدلة اليت اعتمدها املانعون من 
جهة، واليت جعلوها يف مقدمة استدالالتهم، مع أنه مل يرد 
يف املسألة موضوع النزاع نص صريح قطعي الداللة؛ إضافة 
للقياس على مسائل خمتلف  الفريقني  استعمال كال  إىل 

فيها أصال. وفيما يلي عرض هلذه األدلة واالستدالالت:

1 – استدلوا بقوله تعاىل: »ولقد كرمنا بين ءادم« اإلسراء 70 
ملا فيه من  ، وقالوا: إن تشريح جثة اإلنسان إهانة له، نظرا 
التشويه والشق وقر البطن. ويؤيد هذا املعنى حديث: »كسر 

عظم املسلم ميتا، ككسره وهو حي«)5(.

وُردَّ عليهم بأن التصرف يف جثة امليت بالشق أو بنزع األعضاء 
إمنا حيرم إذا كان بدافع النكاية أو التشفي أو الثأر أو العبث، 
أما إذا كان ملصلحة جائزة شرعا، كحفظ نفوس األحياء 

عن طريق معرفة العلل واألدواء، فذلك غري منهي عنه.

مما  عليه،  متفق  غري  فيه  األصل  قياس  على  استندوا   –  2
منعوا  من  الفقهاء  من  أن  ذلك  باطال؛  به  استدالهلم  جيعل 
يرى  حني  يف  ابتلعه،  مثني  شيء  الستخراج  امليت  بطن  شق 
فقهاء آخرون أنه جيوز شق بطن امليت يف هذه احلال، ال سيما 

إذا كان املال لغريه)6(.

3 – قالوا: إن تشريح احليوان يغين عن تسريح جثة اإلنسان؛ 
لذا فال داعي لتمزيق جثة امليت وانتهاك حرمته.

وقد ُأِجيَب بأن أهل اخلربة قد قطعوا خبالف ذلك، ألن دراسة 
ال  اإلنسان  ألعضاء  دقيقة  تفصيلية  معرفة  تتطلب  الطب 
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يتم حتصيلها إال بتشريح األجسام البشرية. 

احليوان  جثة  تشريح  على  االعتماد  فإن  هذا،  إىل  إضافة 
عليها  االعتماد  مت  ما  إذا  طبية  أخطاء  وقوع  يف  يتسبب  قد 
التشريح؛ ذلك أن هذه األعضاء مهما اقرتبت من أعضاء  يف 
من  سواء  بسيطا،  اختالفا  ولو  عنها  ختتلف  فإنها  اإلنسان، 
وبالتالي  الوظيفي.  العمل  أو  الرتكيب،  أو  الشكل،  حيث 

التعطي صورة صادقة عن جسم اإلنسان.

املرأة احلامل  الفقهاء من حرم شق بطن  إن من  – قالوا:   4
مصلحة  من  فيه  ما  مع  جنينها،  إنقاذ  بغرض  ماتت،  إذا 

ضرورية. وهو مذهب احلنابلة، واملعتمد عند املالكية. 

وحجتهم أن هذا الولد ال يعيش عادة، وال يتحقق أن حييا، 
فال جيوز هتك حرمة متيقنة ألجل أمر موهوم.

واجلواب أن كثريا من الفقهاء قالوا جبواز شق بطن احلامل 
امليتة إلخراج جنينها احلي إذا كان يرجى حياته، وإن انتهاك 
حرمة امليت أخف من وأد اجلنني الربيء يف بطن أمه. وهو 

قول سحنون وابن يونس من املالكية.

من  جزء  بإتالف  حلي  استبقاًءا  العمل  هذا  يف  أن  وحجتهم 
ميت، قياسا على من اضطر إىل األكل من ميت؛ فإن إحياء 

نفس أوىل من صيانة ميت.

حياة  رجي  يقول:«إن  إذ  املسألة  يف  تفصيل  النووي  ولإلمام 
اجلنني، وجب شق بطنها وإخراجه، وذلك بأن يكون له ستة 
ال  أصحها  أوجه،  فثالثة  حياته  ترج  مل  وإن  فأكثر،  أشهر 
هذه  يف  والعمدة  اجلنني«.  ميوت  حتى  تدفن  ال  لكنها  تشق، 
اجلنني  أن  الظن  على  غلب  فإن  األطباء،  ثقات  قول  املسألة 
حييا، جيوز إخراجه بشق البطن، بل جيب. وهو الذي أفتى 
ومقاصده  الشرع  قواعد  إن  وقال:  محاني،  أمحد  الشيخ  به 

تؤيده)7(.
وال  ضرر  »ال  مثل  الفقهية،  القواعد  ببعض  استدلوا   –  5
ضرار«، و »الضرر ال يزال بالضرر«، وقالوا: إن تشريح اجلثة 
إضرار بامليت، وإزالة للضرر مبثله؛ أي: إزالة ضرر األسقام 

بضرر تشريح امليت.

أن  ذلك  مسلم؛  غري  القواعد  بهذه  االستدالل  بأن  وُأِجيَب 
لألحياء،  أكمل  ووقاية  أفضل،  صحة  ضمان  يف  التقصري 
أشد ضررا من التشريح، وما داما غري متساويني، فال جمال 
»الضرر  قاعدة  إعمال  األوىل  بل  القاعدة؛  بهذه  لالستدالل 
الضرر  يتحمل  كما  العام،  الضرر  لدفع  يتحمل  اخلاص 

األخف إلزالة الضرر األشد«.

الفرع الثالث : الرتجيح
وعلى ضوء األدلة السابقة، رجح كثري من الفقهاء، وكثري 
من اجملامع الفقهية القول جبواز تشريج جثة اآلدمي على 

التفصيل اآلتي:

أوال – التشريح اجلنائي: 
عن  للحكم  صيانة  هو  احلالة،  هذه  يف  باجلواز  القول  إن 
ورثته، وصيانة حلق  إىل  اآليل  امليت  اخلطأ، وصيانة حلق 

اجملتمع من االعتداء.

قال الشيخ أمحد محاني: »وقد أمر اإلسالم بااللتزام بالعدل، 
ودرء احلدود بالشبهات، ونهى عن اعتماد الظن يف احلكم؛ فإذا 
مفسدة  على  مقدم  فهو  املصلحة،  هذه  مثل  التشريح  حقق 

انتهاك حرمة امليت، وجائز اإلقدام عليه«)8(.

امليت  إن  البوطي:  رمضان  سعيد  حممد  الدكتور  وقال 
وإن  العدالة،  حتقيق  وهو  عام،  حق  به  تعلق  احلال  هذه  يف 
القاضي متيقن أو يغلب على ظنه أن تشريح اجلثة من قبل 
الطبيب الشرعي من شأنه أن يكشف عن اجلرمية، ويوصل 
وحقها  جمراها  العدالة  تأخذ  وإمنا  اجملرم.  معرفة  إىل 

بإخضاع اجلثة للتشريح)9(.

ثانيا – التشريح املرضي:
اختاذ  ألجل  اجلثث،  تشريح  تقنضي  العامة  املصلحة  إن 
انتشار  من  للحد  الالزمة،  واالحتياطات  الوقائية  التدابري 
ولذا،  وظاهرة.  عامة  املصلحة  وهذه  اجملتمع؛  يف  األمراض 

فال شك يف تقدميها على املصلحة اخلاصة للجثة)10(.

ثالثا – التشريح العلمي:
العزيز  عبد  الدكتور  ومنهم  الباحثني،  بعض  اختار  قد 
القصار عدم جواز تشريح جثة املسلم ألجل التعليم، إال إذا 
كاملرتد  معصومني،  غري  أموات  جثث  على  احلصول  تعذر 

واحلربي.  واستدل على رأيه مبايلي:

أو  بقرها  جيوز  وال  املسلم،  جبثة  العبث  حرمة  األصل   -  1
شقها إلال لضرورة كما سبق.

2 - إن أدلة املنع اليت سبق إيرادها ميكن أن ختصص باملسلم 
دون الكافر؛ إذ الكافر مهان قد ارتضى اإلهانة لنفسه بالكفر، 
مكرم«  من  هلو  فما  اهلل  يهن  »ومن   : وجل  عز  تعاىل  لقوله 

احلج 18.
الغسل  منها  حلقوق،  تعطيل  املسلم  جثة  تشريح  يف   -  3

والتكفني، أما جثة الكافر فال يرتتب عليها شيء من ذلك.

تشريح  يف  الضرورة  حدود  جتاوز  ينبغي  ال  فإنه  هذا،  ومع 
جثة الكافر، احرتاما آلدميته، والضرورة تقدر بقدرها)11(.

ويضيف الدكتور البوطي قوله: إن توفري القدر الضروري 
جمموع  على  فرض  اإلسالمي  اجملتمع  يف  األطباء  من 
النهوض  عن  أعرضوا  أنهم  لو  حبيث  باالتفاق؛  املسلمني 
الواجب، أمثوا مجيعا؛ ألن كل ما توقف عليه حتقيق  بهذا 
الواجب، يندرج معه يف احلكم، فيصبح هو اآلخر واجبا، وذلك 

ما يعرف بقاعدة: » ما ال يتم الواجب إال به، فهو واجب«. 
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وما ينبغي مراعاته هنا، أن احلق يف هذه احلال، متعلق بالقدر 
الكايف من اجلثث ال على التعيني)12(.

وقال الشيخ أمحد محاني:«... وقد أصبح هذا ضروريا ومصلحة 
عامة ال ميكن التفريط فيها، وال جيوز أن حتجم عنها مجاهة 
يف األمة اإلسالمية، مما يسبب تأخرها يف هذا اجملال، وبقاءها 
عبد  الشيخ  عن  ونقل  وغريها«.  اجلراحة  يف  األمم  على  عالة 
لوصف  صاحبها  تؤهل  عبادة  التشريح  أن  باديس  بن  احلميد 
الداعية إىل اهلل. فعند تفسريه لقوله تعاىل:« قل هذه سبيـلي 
جعل   ،108 اتبعين«يوسف  ومـن  أنا  بصرية  على  اهلل  إىل  أدعو 
العلوم كلها، مما يفقه يف  الطبيب املشرح يف منزلة مدرسي 

الدين، ويعرف بعظمة اهلل تعاىل  وآثاره)13(.

وحتى ال خيرج التشريح عن إطاره املشروع، وضع له العلماء 
ضوابط حتول دون جتاوز احلدود الشرعية، وهذه الضوابط 

هي:
- أن تكون اجلثة لغري معصوم الدم.

- أن تكون هناك ضرورة فعلية للتشريح، بأن تكون الوسيلة 
الوحيدة للعالج.

التأكد من موت الشخص املراد تشرحيه.
بعد  أهله  موافقة  أو  حياته،  يف  الشأن  صاحب  موافقة   -
وفاته؛ةوهذا يف غري التشريح اجلنائي، والذي ال يشرتط فيه 

موافقة األهل، إظهارا للحق، وحتقيقا للعدالة.
ألجلها  يقام  اليت  العملية  جناح  الظن  على  يغلب  أن   -

بالتشريح.
العبث  وعدم  إنسانيته،  باحرتام  امليت،  تكريم  آداب  مراعاة   -

جبثته أو بأجزائها.
جثة  ألن  شراء؛  أو  ببيع  اجلثث  على  احلصول  يتم  ال  أن   -

اإلنسان ليست حمال للمعامالت املالية.
أخرى  ضوابط  هناك  فإن  الضوابط،  هذه  إىل  وباإلضافة 
طبيبات  وجود  عدم  حالة  يف  املرأة  جثة  بتشريح  خاصة 
جراحات يقمن بهذه املهمة؛ أو بالنظر لضيق الوقت، ووجود 

ضرورة تدعو إىل ذلك. وحينئذ ال بد من مراعاة ما يلي:
- عدم اخللوة جبثة املرأة، بل ال بد أن يكون التشريح حبضرة 

آخرين، رجاال أو نساء، حتى تنتفي اخللوة.
فقط،  الضرورة  موضع  على  واملس  النظر  يقتصر  أن   -
بد  ال  كان  وإن  عداه.  ما  ويسرت  دراسته،  املراد  املوضع  أي 
بني  حائل  وجود  على  حرصا  بقفازين،  فليكن  اللمس،  من 

البشرتني)14(.
الفرع الرابع : سبيل احلصول على جثث للتشريح

تتلخص كيفية احلصول على اجلثث الالزمة للتشريح يف 
طريقتني:

العدد  إىل  املاسة  احلاجة  عن  اإلعالن  الطريقةاألوىل: 
ففي  متربعني.  وانتظار  الغرض،  هلذا  اجلثث  من  املطلوب 
اجلثث  من  يكفي  مبا  املوتى  أولياء  يتقدم  قد  احلال،  هذه 

لتغطية احلاجة، وهو املطلوب.

أحد من  يتقدم  ما إلذا مل  وتكون يف حال  الثانية:  الطريقة 
األولياء، أو مل يكن عدد اجلثث املتربع بها كافيا، فيحل هذا 

املشكل بأحد أمرين:

أمر  يؤول  الذين  األشخاص  جثث  من  االستفادة  األول- 
جتهيزهم ودفنهم إىل الولي العام.

الثاني- االعتماد على القرعة بني جثث األموات، ومن خرج 
سهمه من أصحاب اجلثث، يسقط حق أوليائه، ويثبت حق 

الدولة يف تشريح جثته للمصلحة الضرورية العامة)15(.

صاحب  من  يصدر  أن  إما  بالتشريح  اإلذن  فإن  هذا،  وعلى 
من  أو  اخلاص،  وليه  من  يصدر  أن  وإما  وفاته،  قبل  اجلثة 
الولي العام، كما جاء يف قصة الصحابي هشام بن العاص، 
العاص  بن  عمرو  أخوه  يقودها  معركة  يف  اشتشهد  الذي 
فرسان  وهاب  ضيق،  يف مكان  وسقط   ، عنهما-  اهلل  –رضي 
وميزقوها،  جثته  يدوسوا  أن  خشية  يقتحموه،  أن  املسلمني 
باالقتحام،  عنه-  اهلل  –رضي  العاص  بن  عمرو  فأمرهم 
املسلمني، مجع أشالءه  انتصار  ومزقوا جسده متزيقا. وبعد 

ودفنها.

فهذا العمل أقدم عليه عمرو بن العاص –رضي اهلل عنه- ومل 
ينكره من حضره من الصحابة؛ فدل هذا على جواز متزيق 
األمر،  ولي  بإذن  العامة،  املصلحة  أو  للضرورة  امليت  جثة 

وولي امليت)16(.

الفرع اخلامس: موقف املشرع اجلزائري من التشريح

أوال – موقف املشرع اجلزائري من التشريح اجلنائي: 
تشريح جثة  املشرع اجلزائري صراحة على جواز  مل ينص 
لغرض  طبيعية،  عري  وفاته  كون  يف  يشتبه  الذي  املتوفى 
التحقيق اجلنائي؛ وإمنا أشار إىل هذا األمر عند حديثه عن 
اخلربة الطبية، حيث نص يف املادة 143 من قانون اإلجراءات 
اجلزائية على أنه حيق لكل جهة قضائية حينما تكون بصدد 
خبري  بندب  تأمر  أن  فين،  طابع  ذات  مسألة  يف  التحقيق 
أو من  العامة،  النيابة  إما بطلب من  به يف مهامها؛  تستعني 
اخلصوم، أو من تلقاء نفسها)17(. وعليه، فإن لفظ »اخلربة« 
يتناول االستعانة باألطباء احمللفني ألجل تشريح جثة امليت 

املشتبه يف موته.
ال  احلال  هذه  يف  التشريح  أن  املادة  هذه  نص  من  ويفهم 
يتوقف على إذن أولياء امليت، إذ املهم يف هذه احلال الوصول 

إىل احلقيقة، وحتديد سبب الوفاة.

ثانيا – موقف املشرع اجلزائري من التشريح املرضي: 
القانون  من   161 املادة  يف  اجلزائري  املشرع  عليه  نص  وقد 
وال  اإلنسان،  أعضاء  انتزاع  جيوز  يقول:«ال  حيث  الطيب، 
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عالجية  ألغراض  إال  البشرية،  األجهزة  أو  األنسحة  زرع 
هذا  يف  عليها  املنصوص  الشروط  حسب  تشخيصية،  أو 

القانون«)18(.

غرضه  يكون  الذي  التشريح  تشمل  »تشخيصية«  فكلمة 
الكشف عن األمراض واألوبئة.

ثالثا - موقف املشرع اجلزائري من التشريح التعليمي:
وقد أورده املشرع اجلزائري يف املادة 168 من القانون الطيب؛ 
حيث أجاز تشريح اجلثث بناء على طلب من الطبيب املختص، 

قصد هدف علمي.

من  بد  ال  قيودا  املشرع  أضاف  التشريح،  من  النوع  هذا  ويف 
و3   2 الفقرتني  يف  قبل  من  إليها  أشار  اليت  وهي  مراعاتها، 
من املادة 164 من القانون الطيب اجلزائري، حيث تنص على 

الشروط التالية:

جثته،  من  االستفادة  على  وافق  قد  الشخص  يكون  أن   - أ 
وحرر بذلك وثيقة أثناء حياته.

ب - موافقة أحد أعضاء أسرة امليت الراشدين، حسب الرتتيب 
 – البنت  – االبن أو  – الزوج أو الزوجة  التالي: األب أو األم 

األخ أو األخت.
ج - موافقة الولي الشرعي للمتوفى، إذا مل يكن له أسرة.

الشريعة  يف  امليت  بأعضاء  االنتفاع  حكم   : الثاني  املطلب 
اإلسالمية والقانون اجلزائري

إن االنتفاع بأعضاء امليت ال ميكن وال يتم إال إذا مت التأكد 
من موته. وعلى هذا، كان ال بد من بيان معنى املوت الذي ال 

ميكن التصرف يف جثة امليت إال حبلوله.

الفرع األول :  معنى املوت، وحتديد حلظة الوفاة
تعد حلظة الوفاة - إن أمكن حتديدها- أهم حلظة بالنسبة 
لعملية االنتفاع بأعضاء امليت، ال سيما األعضاء اليت يسري 
إليها التغري بعد زمن يسري من حصول الوفاة، مما يستدعي 

نقلها مباشرة عقب التأكد من املوت.

احلياة  انقطاع  هو  أو  للبدن،  الروح  باملوت مفارقة  واملقصود 
عند  عليه  املتعارف  املعنى  هو  وهذا  تاما.  انقطاعا  البدن  عن 

اجلميع)19(.

توقف  يف  تتمثل  مراحل،  بعدة  الغالب  يف  املوت  ومير 
احململ  الدم  وصول  توقف  ثم  العمل،  عن  والرئتني  القلب 
ذلك  بعد  متوت  ثم  خالياه،  فتموت  املخ،  إىل  باألكسجني 

خاليا اجلسم)20(.

وقد استقر الطب احلديث على أن موت خاليا املخ هو معيار 
توقف  ذلك  على  يرتتب  حيث  حقيقيا؛  موتا  اإلنسان  موت 
إعادة  بذلك  ويستحيل  عملها،  عن  العليا  العصبية  املراكز 

احلياة إىل املخ، وبالتالي إىل اجلسم.

هو  املوت  يف  املعتمد  الدليل  فإن  الشرعية،  الناحية  من  أما 
العمل.  عن  والرئتني  القلب  حركة  وتوقف  النبض،  سكون 
احلديث  الطب  رأي  على  البوطي  الدكتور  يعقب  ولذلك 
بقوله: إن ما يسميه األطباء اليوم باملوت الدماغي، والذي قد 
يستمر بعده نبض القلب، يعد يف األغلب نذير موت حمقق 
التجارب  نتيجة  نفوسهم  األمر يف  استقر هذا  وقد  عندهم. 
تبقى دون درجة  املرتبة  أن هذه  اليت مل تشذ؛ على  املتكررة 
قطعيا  نذيرا  الشريعة  ميزان  يف  يعد  ال  ولذا  التام؛  اليقني 

باملوت لسببني:
األول: أن أحكام املوت إمنا ترتتب على وقوعه بالفعل، ال على 

جمرد توقعاته مهما كانت يقينية جازمة.
العلمي،  اليقني  إىل  استندت  التوقعات مهما  أن هذه  الثاني: 
فإنه ليس من املستحيل عقال عودة احلياة إىل املريض، ومن 

ثم فليس هذا مستحيال شرعا.

باإلضافة إىل هذا، فإنه جيب االستناد إىل القاعدة الشرعية 
احلياة،  باستمرار  احلكم  يف  األصل  باستصحاب  القائلة 
قرب  أو  املوت  على  الطبية  الداللة  مستند  من  أقوى  فهي 

حلوله)21(.
معا،  بالعالمتني  يعمل  بأن  الرأيني  بني  التوفيق  وميكن 
قلبه  توقف  قد  كان  فإن  امليت؛  هذا  حال  إىل  ينظر  حبيث 
وجهازه التنفسي، فال بد من انتظار موت دماغه للحكم عليه 
باملوت نهائيا؛ وأما إن أظهر الفحص الطيب أن دماغه قد مات، 

فينتظر توقف قلبه وجهاز تنفسه.

وثيقا،  ارتباطا  باملوضوع  ترتبط  أخرى  مسألة  تطرح  وهنا 
وتتعلق بأجهزة اإلنعاش االصطناعي اليت توصل باملريض، 
أنفاسه،  تتصاعد  حبيث  اصطناعية،  حياة  حييا  فتجعاه 
عن  فصلت  األجهزة  هذه  أن  ولو  قلبه،  ضربات  وتتواىل 

املريض، لتوقف كل شيء، وهمد يف احلال.

على  اإلقدام  للطبيب  جيوز  فهل  كذلك،  األمر  كان  وإذا 
أن  ميكن  مدى  أي  وإىل  املريض؟  عن  األجهزة  هذه  فصل 

تظل هذه األجهزة موصوله به؟

يرى الدكتور البوطي أن حركة القلب مادامت مستمرة، 
ال  غيبا  يعد  املوت  قرار  فإن  متصاعدة،  األنفاس  دامت  وما 
أم  طبيعية  احلركة  هذه  أكانت  سواء  به،  احلكم  جيوز 
مسدل  غطاء  من  أكثر  ليست  األجهزة  وإن  اصطناعية. 
على املريض، حتول دون معرفة حاله احلقيقية. ولذا، فإن 
فصل هذه األجهزة عن املريض ال يعد قتال له وال تسببا يف 
اليت تنبعث من  أن احلياة احلقيقية ليست تلك  موته؛ ذلك 
وإن  الكيان،  من  املنبعث  السر  ذلك  احلياة  وإمنا  األجهزة، 
إمنا  ميت،  أم  هو  أحي  املريض  حال  ملعرفة  الوحيد  السبيل 
الشرعية  الدالئل  هو فصل هذه األجهزة عنه. فإذا حتققت 
للموت، حكم مبوته، وترتب عليه أحكامه، وإال ظلت احلياة 

سارية يف حقه.
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هذا، يف حني يفرق األطباء بني حالة موت خاليا املخ مع توقف 
القلب والرئتني عن العمل، وحالة بقاء خاليا املخ حية.

العمل،  عن  والرئتان  القلب  توقف  إذا  األوىل،  احلالة  ففي 
خاليا  موت  قبل  االصطناعي  اإلنعاش  أجهزة  وصل  وأمكن 
املخ، فإنه ال جيوز للطبيب فصل هذه األجهزة بعد ذلك، وإال 
املريض. وال جيوز للطبيب أن يتعلل  كان متسببا يف موت 
بطول املدة، أو كثرة التكاليف، أو وجود مرضى آخرين يف 

نفس حالة املريض.

الثانية، واليت يتم فيها توصيل هذه األجهزة  أما يف احلالة 
جيوز  فإنه  والتنفس،  القلب  وتوقف  املخ،  خاليا  موت  بعد 
فصل هذه األجهزة دون أن يكون ذلك تسببا يف موت املريض؛ 
إذ إن وظيفة األجهزة يف هذه احلال أن حتافظ على حياة 
احململ  بالدم  تزويدها  خالل  من  اجلسم،  أعضاء  بعض 

باألكسجني وغريه من ضرورات احلياة)22(.

الفرع الثاني : حكم استقطاع عضو من امليت
الوفاة لشخص، فإما أن يكون قد أوصى باالنتفاع  إذا ثبتت 
جبثته، فتنفذ وصيته طبقا للشروط الشرعية والقانونية، 

وإما أن يؤول أمر اجلثة إىل وليه اخلاص أو العام.

يف  الوصية  تعرف  اآلدمي:   بالعضو  الوصية  حكم   – أوال 
الفقه اإلسالمي بأنها متليك مضاف إىل ما بعد املوت. 

متليك  »الوصية  بقوله:  اجلزائري  األسرة  قانون  وعرفها 
مضاف إىل ما بعد املوت بطيق التربع«)23(.

متقوما،  ماال  يكون  أن  به،  املوصى  صحة  شروط  بني  ومن 
أجزاء  ببعض  اإليصاء  فإن  هنا،  ومن  للتمليك)24(.  وقابال 
االصطالحي  مبعناها  الوصية  نطاق  يف  يدخل  ال  اآلدمي 
يف  يدخل  ولكنه  تركة،  ليس  اإلنسان  جسم  ألن  الشرعي؛ 
الغري  إىل  العهد  مبعنى  أي:  الوصية،  للفظ  اللغوي  املعنى 

للقيام بفعل شيء حال حياة املوصي أو بعد وفاته)25(.

عن  وفاته  بعد  جثته  يف  التصرف  للشخص  جيوز  وعليه، 
طريق  عن  دراسات  بإجراء  يسمح  كأن  الوصية،  طريق 
تشريح جثته، أو يوصي بعينه لبنك العيون)26(، وهي وصية 
فيه  ليس  امليت  جثة  من  العضو  أخذ  أن  ذلك  شرعا؛  جائزة 
إلسقاط أو تنازل عن احلقوق الشرعية الثابتة على اجلثة، 
ألن صاحب احلق قام بالتصرف فيه يف حياته، وليس هناك 

من نص شرعي مينع من التداوي بأجزاء امليت.

باالنتفاع جبثة  الوصية  الفقه احلديث إىل جواز  وقد ذهب 
امليت أو عضو من أعضائه، واعتربه تصرفا إنسانيا وأخالقيا 

ذا قيمة اجتماعية كبرية)27(.

القاعدة  تقول  امليت:  جثة  من  عضو  استقطاع  – حكم  ثانيا 
الفقهية: »كل ما كان حقا للعبد يورث باملوت، عينيا كان 

أو معنويا«.

اإلنسان هي  بها  تعاىل  اهلل  اليت متع  اإلنسانية  الكرامة  وإن 
حق من حقوقه، هو املسؤول عن الدفاع عنها واملخاصمة يف 
سبيلها، أو التنازل عنها بالتجاوز و العفو ضمن حدود اإليثار. 

وهذا احلق ينتقل مبوت اإلنسان إىل ورثته.

وملا كان اقتطاع جزء من جسد امليت خمال بكرامته، إال أن 
يوصي هو بذلك على سبيل التربع، فإن هذا احلق يؤول من 

بعده إىل الورثة، فإن شاؤوا أجازوا ذلك، وإن شاؤوا منعوا.

فإن مل يكن للميت ورثة يستشارون يف أمر جثته، فإن حق 
يأذن  الذي  هو  العام،  الولي  إىل  يؤول  اجلثة  هذه  يف  النظر 
باقتطاع جزء من اجلثة، لينقل إىل مريض هو حباجة إليه. 
اإلسالمية،  الشريعة  مقاصد  مع  يتماشى  الذي  هو  وهذا 
املبنية على رعاية املصاحل الراجحة، وحتمل الضرر األخف 
»ومن  النفس:  عن  تعاىل  قال  أشد.  تفويتها  مصلحة  جللب 

أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا«.املائدة 32 )28(

الفرع الثالث : ضوابط الوصية بالعضو اآلدمي
أو  اجلسم،  بأعضاء  الوصية  أن  سبق  ما  خالل  من  تبني  إذا 
من  بد  فال  العامة،  باملصلحة  منوط  امليت  بأعضاء  االنتفاع 
تلخيصها  ميكن  واليت  لذلك،  الشرعية  الضوابط  معرفة 

فيما يلي)29(:

1 - أن يكون املوصي أهال للتربع، بأن يكون عاقال بالغا. فإن 
كان ناقص األهلية، وجب أخذ إذن أوليائه الشرعيني.

موت  من  مريض  إنقاذ  الوصية  من  الغرض  يكون  أن   -  2
حمقق، أو ألغراض علمية.

بيع  ألن  بطلت،  وإال  مبقابل  الوصية  هذه  تكون  ال  أن   -  3
اإلنسان ألعضائه باطل شرعا.

4 - أن ال يكون العضو املوصى به متعارضا مع نص خاص، 
أو ينايف مقاصد الشريعة اإلسالمية، أو الكرامة اإلنسانية، 

كالوصية بالغدد التناسلية، أو البويضات.
5 - أن يكون الشخص املريض مسلما، إذا كانت اجلثة املراد 

االنتفاع بها مليت مسلم.
6 - أن يكون الشخص املضطر معصوم الدم، فلو كان مهدور 

الدم مل جيز النتفاء الفائدة. 
7 - سالمة العضو املوصى به، وخلوه من األمراض.

8 - أن يغلب على الظن جناح عملية زرع هذا العضو، إذا كان 
هذا هو الغرض من الوصية.

9 - أن تكون فصيلة دم الشخص امليت مطابقة لفصيلة دم 
الشخص احلي املستفيد من العضو، لئال يرفضه جسمه.

استقطاعه  املراد  للعضو  بالنسبة  املتوفى  سن  مراعاة   -  10
القلب،  استئصال  يف  اخلمسني  سن  يتجاوز  ال  أن  مثل  منه، 

والستني يف استئصال الكلى، وهكذا.
التأكد من وفاة الشخص  11  - أال تنفذ الوصية إلال بعد 

ومفارقته احلياة.
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تشريح اجلثث، واالنتفاع بأعضاء امليت يف الشريعة اإلسالمية والقانون الطيب اجلزائري

بأعضاء  االنتفاع  من  اجلزائري  املشرع  موقف   : الرابع  الفرع 
امليت

أوال – حتديد حلظة الوفاة:
مل حيدد املشرع اجلزائري عالمات خاصة تعرف بها الوفاة، 
وإمنا ترك ذلك للخربة الطبية. غري أنه شدد يف األمر؛ حبيث 
أو  جثته  تشريح  املراد  الشخص  يكون  أن  من  بد  ال  أنه  قرر 
االنتفاع بأعضائه قد تويف حقيقة، ومت إثبات الوفاة شرعيا 
وطبيا، حسب املقاييس اليت حيددها الوزير املكلف بالصحة. 
فقد بينت املادة 167 من القانون الطيب اجلزائري، أن الوفاة 
تثبت بشهادة طبيبني على األقل، ويشرتط أن يكون الطبيبان 
عضوين يف اللجنة اخلاصة بعمليات انتزاع األعضاء وزرعها 

باملستشفى)30(.

ثانيا – حكم استقطاع عضو من اجلثة:
اجلثة  بأعضاء  االنتفاع  شروط  إىل  اجلزائري  املشرع  أشار 
وميكن  الطيب.  القانون  من  خمتلفة  فقرات  يف  اآلدمية 

إمجال هذه الشروط فيما يلي:
أ – أهلية املتربع، بأن يكون عاقال بالغا)31(.

ب – أن تكون الوصية بغرض إنقاذ حياة شخص من خطر 
حمقق، وأن تكون الوسيلة الوحدة للعالج)32(.

ج– أن ال تكون األعضاء البشرية موضوع معاملة مالية)33(.
د– أن يكون العضو املراد استقطاعه خاليا من األمراض)34(.

الشخص بشهادة طبية وفق ما نص  التحقق من وفاة   - هـ 
عليه القانون)35(.

يف  الشخص  موافقة  أخذ  األحيان  بعض  يف  يتعذر  وقد 
يف  أو  فجأة،  ميوت  كأن  جثته،  من  االستفادة  على  حياته 
حادث، كما يتعذر على اجلهات املختصة االتصال بأوليائه 

الشرعني ألخذ موافقتهم.
استقطاع  فأجاز  اجلزائري،  املشرع  تدخل  احلال،  هذه  ففي 
كالكلية  والفساد،  التغري  إليها  يسرع  اليت  األعضاء  بعض 
وقرنية العني، بدون موافقة أعضاء األسرة، واشرتط لذلك 

أن يتعذر االتصال بهم يف الوقت املناسب.

وبهذا، يكون املشرع اجلزائري قد قدم املصلحة العامة على 
املصلحة اخلاصة، وتصرف مبا ال يفوِّت املصلحتني معا؛ إذ 
العضو  ضياع  إىل  يؤدي  الشأن  أصحاب  موافقة  انتظار  إن 
أو  املريض  الشخص  مصلحة  وضياع  منه،  االستفادة  املراد 

اهليئة الطبية املختصة من جهة أخرى)36(.

خامتة :
أن  إىل  اإلشارة  من  بد  ال  الدراسة،  هذه  ختام  ففي  وبعد، 
املشرع اجلزائري قد أحسن صنعا حينما حاول جتميع فروع 
املسائل الطبة يف تشريع واحد، حاول من خالله أن يوفق ما 
قصد  اخلاصة،  واملصلحة  العامة  املصلحة  بني  ذلك  أمكنه 

اإلملام بعناصر املوضوع وحاالته.

أما يف الشريعة اإلسالمية، فحسن هنا أن نورد قول الدكتور 
املقاصد  من  وجلباملنفعة  الضرر  دفع  »إن  الشرباصي: 
الدفع  هذا  تعلق  فإذا  الغراء،  اإلسالمية  للشريعة  األساسية 
ذلك،  كان  حياتها  وإبقاء  البشرية  بالنفس  اجللب  ذلك  أو 
وأدخل يف باب اجلواز أو اإلباحة«. وقال يف موضع آخر: »غري 
الكلية  والقواعد  العامة  املبادئ  على  األحكام  ابتناء  أن  خاٍف 
احلوادث  يف  اجلزئية  األحكام  استنباط  يف  أصولي  مسلك 
الشارع.  من  نص  بعينها  فيها  يرد  مل  اليت  النازلة،  والوقائع 
ولذا، جند الشريعة ال تضق ذرعا حبادث جديد، بل تفسح له 
القيمة.«  العامة  ومبادئها  الكلية  قواعدها  وتشمله  صدرها، 

)37(
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